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RÄCKE 07 
Branschspecifika tillägg till och ändringar av 

AB-U 07 för räckesentreprenader 
 

Framtagna av Svenska Väg- och Broräckesföreningen, SVBRF och Sveriges Byggindustrier 
 

AB 04 OCH AB-U 07 
1. För räckesentreprenaden gäller allmänna bestämmelser för underentreprenader AB-U 07 och 

till följd av detta allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings-, och 
installationsentreprenader AB 04 i tillämpliga delar, med nedanstående branschspecifika 
ändringar och tillägg. Det förutsätts därför att parterna tagit del av AB-U 07 och AB 04. 
 

ANBUDETS GILTIGHET 

2. Med tillägg till AB-U 07 gäller att entreprenören är bunden av sitt anbud under 30 dagar från 
anbudets avgivande, om inte annat framgår av förfrågningsunderlaget eller anbudet.  
 

OMFATTNING 
3. Med tillägg till AB-U 07 punkt 2 föreskrivs att dessa branschspecifika tillägg ligger mellan 2 

och 3 i rangordningen som position 2,5. 
 

4. Med ändring av AB 04 kap 1 § 7, första stycket, föreskrivs: Entreprenören förutsätts innan 
anbud lämnas ha skaffat sig den kännedom om arbetsområdet och andra förhållanden av 
betydelse för bedömningen av vad som erfordras för kontraktsarbetenas utförande och som 
kan erhållas utan besök på platsen.   

 
5. Med tillägg till AB 04 kap 1 § 7, andra stycket, föreskrivs följande kommentar: Entreprenören 

har rätt att förutsätta att vägbana, kantbalk, utsättning och andra markarbeten som inte ingår i 
hans åtagande kommer att vara utförda på ett sådant sätt att de möjliggör ett fackmässigt 
räckesarbete.  

 
6. Sista bärlagret förutsätts vara utlagt och vältat innan montage av räcke påbörjas. 
 
7. Vid montage av betongräcke direkt på asfalterad vägbana förutsätts vägbanan vara fri från 

ingrepp. Vid sådant montage på grusväg förutsätts monteringsytan vara väl avplanad. 
 

UTFÖRANDE 
 
Om inte annat föreskrivs i övriga kontraktshandlingar gäller följande.  

 
8. Beställaren skall upprätta en tillfällig plan för trafikanordningar (TA-plan) och svara för 

erforderliga trafikanordningar för arbetsområdet enligt gällande föreskrifter. Beställaren skall 
vidare innan arbetena påbörjas tillhandahålla den riskanalys som han upprättat i sin 
arbetsmiljöplan.  

 
9. För det fall beställaren svarar för mottagning av räckesmaterial skall han utan dröjsmål 

underrätta entreprenören om han upptäcker synlig transportskada eller utan dröjsmål 
reklamera denna hos säljaren och skadeanmälan göras hos fraktföraren genom anteckning 
på fraktsedeln. 

 
10. Vid broräckesmontage skall beställarens egenkontroll innefatta undersökning och 

dokumentation av kantbalkens höjd och jämnhet samt skruvgruppernas placering och höjd 
över kantbalken. Kopia av dokumentationen skall tillställas entreprenören i god tid före den 
leveranstidpunkt som entreprenören meddelat beställaren. Kantbalken och skruvgrupperna 
förutsätts vara rena, exempelvis fria från formvirke och betongrester.  
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11. Utsättning för hål till ståndare eller skruvgrupper vid kärnborrning på bro skall utföras av 
beställaren. Sådan utsättning skall göras i förhållande till vägbanans lutning, inte horisontellt. 
Området som skall kärnborras skall vara fritt från armering. 

 
12. Saknas uppgift om tolerans vid utsättning av hål för räckesståndare eller skruvgrupp gäller  

+/- 5 mm per c/c. Summan av sådana avvikelser får dock inte avvika från n x c/c-måttet med 
mer än +/- 5 mm (där ”n” är antalet fack i räcket). 

 
13. Den som utför håltagning skall se till att hålen skyddas mot snö, is och andra föroreningar. 
 
14. Vid broräckesmontage förutsätts bron vara motfylld samt framkomlig för montagefordon och 

montörer. Vägen förutsätts följa brons horisontallinje och vertikallinje på en sträcka av minst  
      6 m från bron. 
 
15. Den som utför undergjutning av ståndare på fotplåt skall tillse att detta utförs omgående efter 

avsynat montage. 
 
16. Vid utsättning med plustecken ( + ) för vägräckesståndare, skall en av teckenlinjerna 

sammanfalla med räckeslinjen. Utsättning skall göras i förhållande till vägbanans lutning, inte 
horisontellt. Plustecknen skall vara 70 x 70 cm och ha c/c enligt ritning. Saknas uppgift om 
tolerans gäller +/- 15 mm. Summan av sådana avvikelser får dock inte avvika från n x c/c-
måttet med mer än +/- 5 mm (där ”n” är antalet fack i räcket). 

 
17. Vid hålslagning för vägräckesmontage svarar beställaren för att markförlagda kablar, 

rörledningar, trummor, brunnar o dyl. har markerats. Kabel eller ledning närmare än 1 m från 
utsatt räckesståndare skall vara frilagd före arbetets påbörjande. För hålslagarfordon skall ett 
fritt arbetsområde med en bredd på minst 3,5 m finnas. Marken förutsätts vara prylbar, dvs. 
så beskaffad att hålslagare utrustad med 4000 joules hydraulhammare kan slå ett hål med 
diameter 150 mm, djup 1,5 m på 3 min. En ytterligare förutsättning för detta är att stenar i 
mark inte är större än 300 mm i diameter. Tjälad mark eller orörd morän är att betrakta som ej 
prylbar mark. 

 
 TIDER 
18. Med tillägg till AB 04 kap 4 § 2 föreskrivs: Om beställaren ändrar avtalad tid för arbetenas 

påbörjande, så är han skyldig att avropa arbetena i god tid före verklig igångsättning.  
 

ARBETSTID 
 
19. Om avtal träffas om förlängd arbetstid, utanför ordinarie arbetstid på arbetsplatsen, skall 

arbetsplatsens organisation klarläggas i samband med ingåendet av sådant avtal. Om inte 
annat avtalats skall beställaren tillhandahålla utmärkningsansvarig på plats även under den 
förlängda arbetstiden. 

 
20. Med tillägg till AB 04 föreskrivs följande kommentar till kap 4 § 3 och kap 5 § 4: Hinder enligt 

kap 4 § 3 p 1 föreligger normalt om entreprenören inte kan utföra sitt arbete eller del därav i 
planerad tidsföljd på grund av att arbete hänförligt till beställaren inte har utförts eller att 
tillräckligt arbetsområde inte har tillhandahållits se även punkt 17 ovan.       

 

ALLMÄNNA HJÄLPMEDEL OCH ALLMÄNNA ARBETEN 
21. Entreprenören förbinder sig att i god tid underrätta beställaren om, när och i vilken omfattning 

han kommer att nyttja allmänna hjälpmedel eller allmänna arbeten som beställaren åtagit sig 
att tillhandahålla honom.  
______________________________   

Detta dokument är upphovsrättsligt skyddat och får inte ändras. 


